
TEHRAN — January 18, 2016. Dastan+2 is pleased to invite you to the opening of Nima Zaare 
Nahandi’s solo exhibition entitled “Cosa Mentale” on January 22. The exhibition will be open 
for public viewing through February 13. This is Nima Zaare Nahandi’s first solo exhibition in 
Dastan. 
Nima Zare Nahandi (b. 1983, Tehran) has a penchant for methodical approach to artistic 
creation. He starts his works with research and analytically finds his way through his 
expressional concerns. Each period of his works takes a set of particular subjects and 
processes them through the perceptive outlook of his approach. His reference to Leonardo 
da Vinci’s famous quote, “pittura è una cosa mentale”*, serves as an articulation of his firm 
belief in method, analysis and study in artistic practice. 
Graduating from the prestigious École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris, and 
spending a two-year-long art residency at the prominent Casa de Vèlazquez in Madrid, he 
developed his personal style and philosophy. His delicate technique and ultra-fine details, 
like his approach to his subjects, develop over time, in instances taking over months of 
continuous work to evolve into the final oeuvre. 
Marking his first solo exhibition, Nima’s current series of works, “Cosa Mentale” (2010-2015), 
present contemplative images to invoke a strand of ideas and initiate a thought-process in 
the mind of the viewer. At first sight, his works can be thought of as narratives, but a deeper 
analysis unveils an alternative world in which images think ideas, and ideas think thoughts. 

* Painting is a mental occupation 

تهـران — ۲۸ دی ۱۳۹۴. دسـتان+۲ از شـما دعـوت می کند تـا در افـتتاحیه ی نـمایشگاه آثـار نیما زارع نـهندی بـا 
عـنوان «مـقولـه ی ذهنی»، شـرکت نـمایید. این نـمایشگاه در روز دوم بـهمن مـاه افـتتاح و تـا بیست وچـهارم بـهمن 

ادامه خواهد داشت. این نخستین نمایشگاه انفرادی نیما زارع نهندی در دستان است.  
نیما زارع نـهندی (مـتولید ۱۳۶۲، تهـران) گـرایشی قـوی بـه رویکرد مـتدیک در خـلق هـنری دارد. او آثـارش را بـا 
تحقیق آغـاز کرده و بـا روش هـای تحـلیلی راهـش را میان دغـدغـه هـای بیانـگری خـود می یابـد. بـه جـای تـمرکز روی 
مـوضـوعی خـاص، نیما در هـرکدام از مجـموعـه هـایش از سـوژه هـای مـختلف اسـتفاده می کند و آن هـا را از مـنظر 
رویکرد ویژه ی خـود می گـذرانـد. اسـتناد او بـه گـفته ی مـشهور لـئونـاردو داوینچی، «نـقاشی یک دغـدغـه ی 

فکری ست»، بیان گر اعتقاد راسخ او به روش، تحلیل و مطالعه در کار هنری است. 
نیما در طــول دوران تحصیل در مــدرســه ی مــلى عــالیه ی هــنرهــاى زیبا (بــوزار) در پــاریس، و پــس از 
فـارغ التحصیلی، دو سـال رزیدنسی کاسـا دو والسـكس (مـادرید، اسـپانیا)، بیان و فـلسفه ی شخصی خـود را 
تـوسـعه داد. تکنیک ظـریف و جـزئیات پـرکار آثـار او، هـمانـند رویکردش بـه سـوژه هـای آثـارش، در طـول زمـان شکل 

می گیرند، به طوری که در مواقعی رسیدن به اثر نهایی مستلزم ماه ها گار مستمر است. 
مجـموعـه ی حـاضـر بـا عـنوان «کوزا مـنتالـه» (۱۳۸۹-۱۳۹۴) که اولین نـمایشگاه انـفرادی نیما را تشکیل می دهـد، 
تـصاویری تـعمّق گـونـه انـد که مجـموعـه ای از افکار را بـه مـخاطـب الـقاء کرده و یک مسیر فکری در ذهـن او آغـاز 
می کند. در نـگاه اول، آثـار او ظـاهـری روایت گـونـه دارنـد، امـا بـررسی دقیق تـر، جـهانی دیگر را پـدیدار می کند که در 

آن تصاویر به اندیشه ها، و اندیشه ها به افکار فکر می کنند.


